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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

क भाग सिमती सभा 
कायप का मांक- ७ 

स भा वृ ां त 
दनांक ६/२/२०१८                                     वेळ-दपार  ु १२.०० वाजता 
-----------------------                               -------------------------   
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. “क” भाग सिमती मािसक सभा मंगळवार 

द.६/२/२०१८ रोजी दपार  ु १२.०० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती िशवाजी महाराज 
सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उप थत होते. 

१) मा.अ नी संतोष जाधव                         सभापती 
२) मा.सार का िशवाजी स ते 
३) मा.राहल गुलाब जाधव ू  
४) मा.बोइनवाड यशोदा काश   
५) मा.लांडगे राज  कसनराव 

६) मा.ल ढे न ता योगेश  

७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव  
 
यािशवाय मा.अ णा बोदडे- े ीय अिधकार  क े ीय कायालय, मा.संजय घुबे-कायकार  

अिभयंता थाप य, मा.िनतीन देशमुख- .कायकार  अिभयंता वदयुत,मा. वशाल कांबळे-कायकार  
अिभयंता जलिन सारण, मा. द प मुथा- शासन अिधकार , मा.दवंडे- उपअिभयंता पापु, मा.माने- 
उपअिभयंता था, वायकर- उपअिभयंता थापतय्,मा.बर दे- उपअिभयंता थाप य,मा.बी.बी.कांबळे- 
सहा.आरो यािधकार , ी.वसंत उगल-े लेखािधकार , मा.शेख-किन  अिभयंता वदयुत, ीमती दमयंती 
पवार, ी.केदार- किन  अिभयंता वदयुत हे अिधकार  / कमचार  सभेस उप थत होते. 

                                     ---- 
      उप थत स मा.सद य/सद या, अिधकार  / कमचार  सवाचे वागत क न सभा 

कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
                              ----- 
     उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आले. 
वषय मांक- १) ९ मी.रोडचा ताव करणेबाबत- मा.राहल जाधवु ,मा. वलास म डगेर  यांचा  
               ताव. 
वषय मांक- २) भाग .८ म ये नामकरण द त कर यास मा यता देणेबाबतु  ( मा.क  
               भाग सिमती ठराव . १५ द.७/११/२०१७ ) –मा. वलास म डगेर ,मा.न ता 
               ल ढे यांचा ताव. 
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वषय मांक- ३) भाग .८ म ये कराड बँके समोर ल फुटपाथ काढन रोडम ये वाढ कर यासू  
               मा यता देणेबाबत- मा. वलास म डगेर ,मा.न ता ल ढे  यांचा ताव. 
                                  ---- 

अ) दनांक ५/१२/२०१७ व दनांक २/१/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक 
५) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

ब) दनांक २/१/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६)     सभावृ ांत 
कायम करणेत  आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

                           ---- 
     सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – २१                                   वषय मांक- १ 
दनांक-६/२/२०१८       
सुचक-मा.राहल जाधव                                 अनुमोदकु -मा. वलास म डगेर   
संदभ-मा.राहल जाधवु ,मा. वलास म डगेर  यांचा ताव. 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाग . २ मधील गट नं.६१७ ते गट नं.६८० पयत 
ामपंचायतचा रोड असुन वाढ या लोकसं येचा वचार करता नऊ मीटरचा  रोड  करणेस 

तसेच गट नं.६०६ ते गट नं.६६०,६६१,६६२ पयत नऊ मीटर रोड या तावास मा यता देणेत 
येत आहे.  

 
                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                               ----  
 

ठराव मांक – २२                                   वषय मांक- २ 
दनांक-६/२/२०१८       
सुचक-मा. वलास म डगेर                                अनुमोदक-मा.न ता ल ढे 
संदभ-मा. वलास म डगेर , मा.न ता ल ढे यांचा ताव. 
     मा.क भाग सिमती सभा ठराव मांक १५ दनांक ०७/११/२०१७ म ये “२) से टर 
मांक २ मधील ित पती बालाजी चौक पासून ते यशवंतराव च हाण चौकास “मोरया चौक” 

असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. याऐवजी “से टर मांक २ मधील साई 
रेसीडे सी कडून यदशनी शाळेकडे वळणा-या चौकास “मोरया चौक” असे नामकरणास 
मा यता देणेत येत आहे. हा मजकुर नमुद करणेची द ती करणेस मा यता देणेत येत आहेु .  

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                               ----  
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ठराव मांक – २३                                    वषय मांक- ३ 
दनांक-६/२/२०१८       
सुचक-मा. वलास म डगेर                                अनुमोदक-मा.न ता ल ढे 
संदभ-मा. वलास म डगेर , मा.न ता ल ढे यांचा ताव. 
     से टर मांक २ येथील कराड बँके समोर ल कानर पासून रामकृ ण मोरे कमानपयत 
फुटपाथ काढन रोडम ये वाढ कर यास मा यता देणेत येत आहेु . (कारण  र ता खुप छोटा 
अस याने वाहनांची चंड ॅ फक होत अस याने ये-जा करणा-या लोकांना खुप वेळ लागतो व 
खूप ास सहन करावा लागतो.)   

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                               ------- 
           यानंतर सवाचे आभार मानून मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केले. 
                                                          
                                                          सह /- 
                                                              (अ नी संतोष जाधव   ) 
                                            सभापती 
                                                              क भाग सिमती, भोसर  २६. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
क े ीय कायालय, भोसर  – २६.  
-क ेका/का व/०९ /२०१८. 
दनांक- १२/२/२०१८.                                       सह /- 

                                                                                                         शासन अिधकार  

                                               तथा सिचव सभाशाखा 
                                                  क भाग सिमती 
                                                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

त-सव संबंिधत वभाग 
       ------------------- 
 


